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  چکیده

معلم « چونخود،  براي تحقق مطلوب اسالمیي فلسفۀ تربیت ها  آشکار کردن محدودیت،هدف این مقاله
 فلسفۀ ،در حال حاضر. ر مواجهه با فلسفۀ عملی بر ما آشکار خواهند شد دها  این محدودیت. است»پژوهنده

، یک آل تربیت اسالمی به عنوان یک ایده. آل است  معطوف به تربیت اسالمی به عنوان یک ایده،تربیت اسالمی
اي  همطلوبیت حرفاما، .  باید مطلوب باشد، از جمله معلم که همۀ اجزا و عناصر آنعمارت منطقی باشکوه است

 و ها ، و کیفیت انتخابیشها ي عملی، سالمت استداللها معلم در گرو مطلوبیت عملکرد او در موقعیت
ریه به عنوان نظریۀ نظ«، »امل به عنوان مجريع«مدرن که با غلبۀ مفاهیم فرض بر آن است . تصمیماتش است

دي براي تحقق با یک مانع جتربیت اسالمی فلسفۀ ، بر فهم کنونی ما» عمل به عنوان کاربرد نظریه« و »پرداز نظریه
؛ و کند موجه از آن دفاع طور به تواند به لحاظ نظري، نمی.  استعامل تربیت اسالمی مواجهمطلوب خود، یعنی 

 . استتحقق آن مواجه یی براي ها به لحاظ عملی با محدودیت
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Abstract 
The purpose of this article is to expose the limitations of the philosophy of 
Islamic education to realize its desires, such as "teacher as researcher". These 
limitations will be exposed in encountering with practical philosophy. 
Philosophy of Islamic education, at present, is focus on Islamic education as an 
ideal which is a magnificent logical construction that all of its components and 
commonplaces should be desirable, including the teacher. Teacher’s 
professional performance, however, largely depends on her (or his) good 
performance in practical situations, safety of her (or his) arguments, and the 
quality of her (or his) choices and decisions. Because of the modern 
conceptions such as "practitioner as executor", "theory as theorist’s theory" and 
"practice as application of theory" governing on our current understanding, 
philosophy of Islamic education may be met serious constraint to realizing 
Islamic educational practitioner who is wish for. Theoretically, it can not 
properly justify it, and practically, it may be exposed to some limitations to 
realize it.  
 
Keywords: Philosophy of Islamic Education; Practical Philosophy; Theory; 
Practice; Practitioner.  
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  مقدمات
تربیت . آل است  به عنوان یک ایده اسالمیاکنون معطوف به تربیت ، هم ایران اسالمی در جمهوريفلسفۀ تربیت

، از باشدمطلوب باید  آن  که همۀ اجزا و عناصر است یک عمارت منطقی باشکوه،آل اسالمی به عنوان یک ایده
، ناظر به معلم است نباید فراموش کنیم -2پژوهندهیا  1تأملی – داشته باشیم هر تصوري از مطلوب اما. جمله معلم

ة این عالو  سروکار دارد، به6»زمانی« و 5»مکانی«، 4»جزئی«، 3»شفاهی« این معلم عاملی است که در حرفۀ خود با و
 ، پس. است»زمانی« و »مکانی«، »جزئی«، »شفاهی«به عنوان انسان، نمایندة که خود او انکار  واقعیت غیرقابل

 صحت و سالمت، عملیي ها  در موقعیتاو عملکردمطلوبیت  در گرو او تا حد زیادي اي  حرفهبیتمطلو
 و »مکانی«، »جزئی«، »شفاهی«اعتنایی به   بیبا وجود اما،. است ش و تصمیماتها انتخابو کیفیت  ها استدالل

بر فهم کنونی ما از سوي » ملعا «و» عمل«، »ریهنظ«مفاهیم مدرن  و غلبۀ ،)1392، حسینی آل(سویی  از »زمانی«
 موجه از آن طور بهتوانیم   نمی،به لحاظ نظري . منتفی شده استتأملیپژوهنده یا   معلم و تحققامکاندیگر، 

 در ها محدودیتاین  .یی براي تدارك مقدمات تحقق آن مواجهیمها با محدودیت و به لحاظ عملی ،دفاع کنیم
  .ار خواهند شدي عملی بر ما آشکها مواجهه با دیدگاه

در این مقاله مورد استناد » عملی«ي نوارسطویی یا موسوم به ها  دیدگاهاینکهبا الزم است تأکید کنیم، 
قیب بر رویکرد  ریک دیدگاهاز سوي  ست،جااین ما در پردازي  مسئلهمحرك که یضرورتگیرند، اما  قرار می

ي ها دیدگاه و از سوي ر رویکرد نظري دارد ضرورت ریشه داینبلکه  شود،  تحمیل نمی فلسفۀ تربیتنظري
 و اگر به حافظۀ تاریخی خود ، است»تربیت« از یک سو، موضوع فلسفۀ تربیت. شود عملی تنها گوشزد می

 تربیت را همچون ،مشائیم فالسفۀ اسالمی مشائی و حتی غیرارسطو و تما ،آوریم  میخاطرمراجعه کنیم به 

                                                   
1. Reflective  

شود   میاندرکار آموزش و پرورش گفته معلم پژوهنده به هر معلم یا دست": اشاره به برنامۀ معلم پژوهندة وزارت آموزش و پرورش. 2
ي علمی ها مند است براي بهسازي و اصالح وضعیت نامطلوب به اقدام که به نحوي با مسائل آموزش و پرورش سروکار دارد و عالقه

  :نکتر   بیشبراي اطالع ."دست بزند تا نتیجه آن منجر به تغییر و اصالح وضعیت گردد) اقدام پژوهی(
 http://rie.ir/index.aspx?siteid=75&siteid=75&pageid=349  
3. oral 
4. particular 
5. local 
6. timely 
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  که از تربیت به عنوان یک عملبودین به دلیل فهمی ا. اند  قرار دادهاخالق در ذیل فلسفۀ عملی سیاست و 
 گذشتهي ها ي جدید جایگزین فهمها  آن، فهم»نهادي شدن« و »تربیت«با تغییر شکل .  داشت وجود)پرکسیس(

سیدن ریزي، سازماندهی و کنترل براي ر  نیازمند مدیریت، برنامه دیگرنهاد هر مثلن فهم که تربیت ، مثل ایشدند
 به تربیت پاك شدن کامل حافظۀ ما از معناي موجب هرگز ها  این جایگزینی،اما. خود است بیرونی به اهداف

رغم غلبۀ فهم نهادي از تربیت در بایگانی   فهم تربیت به عنوان یک عمل علی.ه است نشدعملیک عنوان 
در ، شود می گوشزد ویکرد نظري به رعملی يها دیدگاهاز سوي  که ضرورتی س، پ. استحفظ شدهحافظۀ ما 

 معاصر براي به خاطر آوردن تربیت به عنوان عمل است، زیرا  به حافظۀ تاریخی فیلسوف تربیتيتلنگرواقع 
 و تربیت همچنان یک ماهیت تربیت نشده است تغییرموجب هرگز  ،ت فهم ماتحوال فرض بر آن است که

زندگی تحوالت  با متناسب ،نوظهور دیگر نوین هر مفهومیا  »نهاد«تواند یک  گونه که می  است، همان»عمل«
، 2»برنامۀ درسی به عنوانِ«، 1»تربیت به عنوانِ «صورت بهدر واقع، ظهور مفاهیم جدید . باشدمتحول اجتماعی بشر 

 ،بیانگر تحول مداوم فهم متخصصان علوم تربیتی از این مفاهیم اساسیتنها  یا نظایر آن، 3»تدریس به عنوانِ«
  . استناسب با تحوالت زندگی اجتماعی بشرمت

 ، فلسفی غربجریان از اي خاص در دوره که »زمانی« و »مکانی«، »جزئی«، »شفاهی«، امر از سوي دیگر
همگی  ،ندخارج شد فیلسوفان تربیت عالیقو به تبع آن از حوزة  )1988تولمین، (  فیلسوفاناز حوزة عالیق

نمایندگانی در این مفاهیم کلی فلسفی  .ت هر روزه با آن سروکار دارندهمان چیزهایی هستند که عامالن تربی
از » زمان بی« و »مکان بی«، »کلی«، »مدون«  امر به تربیت فیلسوفاندائمفکري اشتغال از این رو، . مدرسه دارند

 ، روابطدیگراز سوي » زمانی« و »مکانی«، »جزئی«، »شفاهی«  امره ب تربیت عامالن دائماشتغال عملیو یک سو، 
 ،میان در این .)1392حسینی،  آل (که کرده استکند، چنان  را دچار مشکل می تربیتیاجتماعی این دو قشر

به آنها . کنند ارائه میاتی  که فیلسوفان تربیت براي غلبه بر این مشکل ارتباط استحلی راه  توجهخوردر موضوع
یی ها ، به دنبال راهو مسائل آن» عملی« به روي ود خمهاي فه  گشودن دروازه و، خودعالیق گسترش قلمرو جاي

 پس، باز هم ضرورتی که .گردند  و کاربرد آن در مدرسه میهاي خودشان مند کردن عامالن به نظریه براي عالقه

                                                   
1. "Education as" 
2. "Curriculum as" 
3. "Teaching as" 
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ربیتی شود، در واقع تلنگري به حافظۀ تاریخی فیلسوف ت  به رویکرد نظري گوشزد میعملیاز سوي رویکرد 
فیلسوف ونی مفهوم کن است، زیرا فرض بر آن است که خاطر آوردن تربیت به عنوان عملمعاصر براي به 

 با  مؤثر و این تحول مانع اصلی براي برقراري ارتباط، مفهومی شده است شدید دچار تحول»عمل« از تربیت
 و مورد مناقشه دار  مسئلهاین فهممثل   کنونی خود از عمل تجدید نظر کند،الزم است در فهمعامالن است، پس 

  .»عمل تحت هدایت نظریه است«، یا »عمل کاربرد نظریه است«که 
  مفاهیمی بر فهم کنونی ما از تربیت:ند دار داللتمسئلهیک  ، این قضایا به حاضرپژوهشاز دیدگاه 

به خاطر  را به معنایی که بیش از همه شایستۀ آن است  اسالمیتربیت شوند ه مانع از آن می ک، غلبه دارنداسالمی
  تربیتيها  و متعهد به ارزشایمان، آگاه از یک عامل با کهاخالقی و آگاهانه، ایمانیعنی عملی از سر بیاوریم، 
 در باب  معاصر دو دیدگاه عملی فلسفیيها روشنگري آگاهی ازخواهیم با  ، میمقالهدر این  .زند میسر اسالمی 

مورد تأمل قرار را  خود يها مطلوبیکی از یابی به  در دستنظريرویکرد   محدودیت1مفهوم نظریه و عمل
 از چه  عملیيها دیدگاهفلسفۀ تربیت در جمهوري اسالمی ایران در پرتو ، بفهمیمقصد داریم  .دهیم

 با مراجعه به ،سؤالاین پاسخ به  براي  برخوردار است؟ خودمعلم مطلوب براي تحقق  احتمالیيها محدودیت
 سپس با ؛هستند 2عامل و عمل، نظریهچه مفاهیمی از   به دنبال،بریم میپی   معاصری برجستۀ نوارسطویدیدگاهدو 

اکنون چه مفاهیمی بر فهم ما  هم ، بفهمیمخواهیم می .پردازیم به آزمون فهم خود می دریافت این مفاهیم بدیل
 از  کهفه و فلسفۀ تربیتاز حوزة فلس دیدگاه دو. شوند  می»معلم پژوهنده«امکان و تحقق مانع از غلبه دارند که 

 فلسفۀ ي در پی احیا، دیدگاهدوهر . گیرند مورد استناد قرار می ، الزم براي مقصود ما برخوردارنديها ظرفیت
  : هستند در حوزة تخصصی خودشانمدرنعملی براي پاسخ به مسائل 

 5پرکسیسر به عنوان ، تفسی4فرونیسسدربارة فهم به عنوان  3 گادامر هانس گئورگ دیدگاه، به بررسیابتدا 
 پردازیم؛ می مفسربه عنوان  عاملو 

 پرکسیسعمل تربیتی به عنوان مفهوم و   تربیتفلسفۀکارکرد دربارة  6 به بررسی دیدگاه ویلفرد کار،سپس 
                                                   
1. Theory and Practice 
2. Practitioner 
3. Hans Georg Gadamer 
4. Phronesis  
5. Praxis  
6. Wilfred Carr 
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 خواهیم پرداخت؛

  به بحث  ، عامل وعمل،  نظریه مفاهیم در باب دو دیدگاه مذکور فلسفیيها در پرتو روشنگري نهایت،در
پژوهنده یا معلم  براي تحقق  ایران اسالمی در جمهوري فلسفۀ تربیتي رویکرد نظريها محدودیتارة درب

 . خواهیم پرداختتأملی

  
   و فلسفۀ عملیهرمنوتیک فلسفیگادامر، ) 1

او در باب فهم، تفسیر شناسی   فلسفۀ عملی اهمیت ندارد، بلکه معرفت کارکردازگادامر  تنها تفسیر ،در این مقاله
  . استبرخوردار   اهمیتازمفهوم مدرن عمل نیز و 

 به ،تلقی شده است »وجودي«، یک خصلت »عقلی« از سوي هایدگر به جاي یک خصلت »فهم« اینکه
 از جمله، تفکر، تعقل، تأمل، انسانشناختی بر همۀ اشکال عقالنیت و اعمال  ست که فهم به لحاظ هستیاین معنا

شناسانۀ هایدگر  سؤاالت بنیادین هستیرسد،  به نظر می .)1386مسعودي،  ( استي نظري مقدمها شهود و دانش
گفتار ویراست  در پیش گادامر. شناختی بنگرد ک امر هستی شاگرد او به فهم به عنوان ی،کارساز بود و باعث شد

  :کند بر آن این گونه تأکید می 1حقیقت و روشدوم 
دهد که فهم صرفاً  اي نشان می  متقاعدکنندهطور بهکنم تحلیل زمانی هایدگر از دازین  من فکر می«

 ،2004گادامر،  (».خود دازین استدن یکی از چندین رفتار ممکن فاعل شناسا نیست، بلکه نحوة بو
  )xxviiص 

ی انسان ي عقلها نامند، امکان تحقق اشکال مختلف فعالیت  می2»فهم وجود«در واقع، آنچه هایدگر و گادامر 
هرمنوتیک گر   مترجم و تدوین،دیوید لینگ .نخواهد شدشکال محقق یچ یک از این اَ ه،نباشد و اگر است

 از ابعاد الینفک ، فهم و زبانگوید کند و می بر این نکته تأکید می در مقدمۀ کتاب ،)1976 ( گادامرفلسفی
یستند که و اختیاري انسان نزبان و فهم جزو کارکردهاي گزینشی .  است3 جهان- در-بودنساختاري انسان 

 به دلیل ،انسان.  است4»انکشاف«مهمترین ویژگی فهم .  خود در آنها درگیر شود یا نشود خواستبر بنا

                                                   
1. Truth and Method (1975) 
2. Understanding of being 
3. Being-in-the-world 
4. Disclosing  
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 تنها موجود در میان سایر موجودات است که نسبت به جهان ،برخورداري از فهم به عنوان یک امکان وجودي
. توانند بر او آشکار شوند ودش می دارد، به این معنا که سایر موجودات جهان و حتی خ1»گشودگی«حالت 

اگر فهم یک واقعیت وجودي براي موجودي . هستند» وجود فهم «وجوه مختلف» گشودگی«و » انکشاف«
توانست  هرمنوتیک به عنوان علم و اصول تفسیر دیگر نمیپس   است،»دازین«محدود و زمانی در جهان چون 

 -انسانترین ویژگی  اساسی–وتیک به عنوان فرایند تفسیر اهمیت چندانی براي گادامر داشته باشد، بلکه هرمن
»  وجودفهم«خصوص شناسانۀ هایدگر در ذ رویکرد هستیگادامر با اتخا .داد  او را تشکیل می مورد عالقۀمسئلۀ

براي » فهم«براستی :  طرح کردانسان» فهم«شناسانه در باب  متوقف نشد و سؤاالت بنیادین معرفتهرگز 
حکم در فلسفۀ نظري  که از یافتن پشتوانۀ ماو دهد؟ چگونه رخ می) دازین(ر جهان د  زمانیموجودي محدود و

به سوي فلسفۀ نظرش  ، منتقدانش قطع امید کرده بودکوبندة حمالتدر برابر  هرمنوتیک فلسفیبراي دفاع از 
 هرمنوتیک به اندر جستاري توجیهی با عنو وي .بودفلسفۀ عملی  و این سرآغاز تأمالتش در شدجلب عملی 

، در دفاع از شدمنتشر 1981 در سال عقل در عصر علمدر  به زبان انگلیسی  که نخستین بار2عنوان فلسفۀ عملی
  :کند دهد و به وضوح بیان می ، فلسفۀ عملی ارسطو را پشتوانۀ دعاوي خود قرار می»هرمنوتیک فلسفی«

 بلکه در وهلۀ نخست ،و تبیین نیسترف رویۀ جدید تفسیر  مع،کنم هرمنوتیکی که من توصیف می«
چنین هم . دهد بخش و موفق رخ می صرفاً توصیف آن چیزي است که همواره در یک تفسیر رضایت

ما باید . گوید فهم چطور باید باشد می و نیست که امري مربوط به اصول دربارة یک مهارت فنی باشد
ر فهم ما در کارند تصدیق کنیم، واقعیتی یی ناشناخته همواره دها فرض وجود این واقعیت را که پیش

واقعیتی . واقعیتی که حتی اگر بتوانیم، نباید بخواهیم آن را تغییر بدهیم. توان آن را تغییر داد که نمی
این بدان معناست که هرمنوتیک فلسفه . آورد که همواره خویش فهمی گسترده و عمیق به بار می

  )111، ص a1998گادامر، (» .است و در مقام فلسفه، فلسفۀ عملی است
 ها  که آن را از دیگر هرمنوتیک، استویژگی منحصر به فردیک  گادامر داراي  فلسفی، هرمنوتیکبنابر این

 و در مقام فلسفی بودن ،است» فلسفی«دین وصف نامیده است،  آن را باو که خود طور همان. کند متمایز می

                                                   
1. Openness  
2. Hermenutics as Practical Philosophy  
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 1»خویشاوندي نزدیک هرمنوتیک با فلسفۀ عملی«بت را  این نس،ويخود . است» فلسفۀ عملی«منتسب به 
   .خواند می

به .  داردپرکسیس و فرونیسس دارد، ریشه در تصور ارسطو از تفسیر و فهمتصوري که گادامر از 
 پرکسیس گادامري نیز همان تفسیر و ،ارسطویی است) عقل عملی (فرونیسس گادامري همان فهمتعبیري، 

 خیر که عقل عملی با توجه به موقعیت و شرایط به طور همان ).1386دي، مسعو(ارسطویی است ) لعم(
گادامر . رسد  میمعنا و تفسیربه  در آن قرار دارد) مفسر(که دازین رسد، فهم نیز بر حسب موقعیت و شرایطی  می

و موضوع فهم  مرز میان موضوع و مفسر را برچیندهرمنوتیک فلسفی را بر پایۀ فلسفۀ عملی ارسطویی بنا نهاد تا 
خواهد چیزي بفهمد،  به این معنا، اگر شخص می. در آن قرار دارد مرتبط کند) دازین(را با موقعیتی که مفسر 

 ، یک باید»باید«، این  البته).1386شده در مسعودي،  ، نقل1975گادامر، (آن را با موقعیت خود مرتبط کند  باید
 زیرا او .دهد  وراي اراده و عمل ما رخ می، و از نظر گادامر استاي نیست، بلکه واقعی و عینی هنجاري یا توصیه

ی از این رو، خواندن و تفسیر هر متنی به طریق. را پذیرفته است) دازین(تی انسان محدودیت و زمانی بودن هس
 شناسانۀ هر مفسري شناسانه و معرفت سرنوشت محتوم هستی -تطبیق و کاربرد-کند  که گادامر آن را توصیف می

  .انسان ضرورتاً یک مفسر است: همۀ اینها یک معناي مشخص دارد .)همان (است
  

  فلسفۀ عملیبه سوي 
، گادامر را به یکی از احیاگران و مفسران مبرز ])a1998] 1981(» ۀ عملیهرمنوتیک به عنوان فلسف«معرفی 

 2اخالق نیکوماخوسی از فلسفۀ کهن عملی در دنیاي مدرن بدل کرد، به نحوي که فلسفۀ عملی را حتی بهتر
 مفسر بودنکند، یعنی   میتأکید آن ری که بم کرد، شاید به دلیل همان ویژگیتوان فه ارسطو در آثار گادامر می

ط ما و  به دلیل تطبیق با شرایتر است تا تفسیر ارسطو،ز لحاظ عصري و زمانی به ما نزدیک که اتفسیر او. انسان
   . از تفسیر ارسطو از فلسفۀ عملی استتر و کارآمدتر همف قابل کاربرد براي فهم مسائلمان

 در که را هرمنوتیک مسیر قصد داشت هرمنوتیک به عنوان فلسفۀ عملی که در جستار )a1998 (گادامر
بیاورد، ابتدا تاریخ مفهومی اصطالح  »فلسفی پرسمان پهناور حوزة« به یافته بود گسترش »کاربرد« خاص مسیر

                                                   
1. "the neighborly affinity of hermeneutics with practical philosophy" 
2. Nicomachean Ethics  
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 ، متوجه شداو. بود» فلسفۀ عملی« به سوي  اوگیري  و این سرآغاز جهت،طالعه قرار داد را مورد مهرمنوتیک
 یونانی است، یعنی techne در واقع ترجمۀ ،Kunstlehreاصطالح رایج قرن هیجدهمی آلمانی هرمنوتیک 

 سنت کی تر این اصطالح به  در حالی که مفهوم قدیمی.1»چگونه دانستن« یک مهارت فنی یا آموزش دربارة
 فلسفۀ« را آن اي که فلسفه ،فلسفۀ ارسطویی حیات بدون و بسیار دور سنت: داشت اشاره دیگر تربیتی و فرهنگی

 با جدا ،در قرن هیجدهم. داشت ادامه هجدهم حیات آن حتی تا قرن و ،خواندند می »سیاسی فلسفۀ« یا »عملی
 وقتی ،گوید  میبارهگادامر در این . حول شدندشدن علم از مادر فلسفه، هم مفهوم علم و هم مفهوم فلسفه مت

 براي که دانشی ،بود کلی بسیار معناي به علم ،فلسفه از منظورش کرد، استفاده را »عملی فلسفۀ« اصطالح ارسطو
 یا نظري دانش الگوي یونانیان براي که علم نوعی عنوان به نه شد، می استفاده )دکترین (آموزه ایجاد و اثبات

 شامل که نظري فلسفۀ با مقایسه در ،غیرریاضیاتی علم این و علم از کلی مفهوم این. بود -اضیاتری– اپیستمه
باید تأکید  .شد می خوانده سیاسی فلسفۀ ،بود) متافیزیک یا اول علم (الهیات و ریاضیات ،)طبیعت دانش (فیزیک

 ،اواز نظر . کند را گوشزد  عمل و ریهنظ میان مدرنغیرعادي  تضاد ،قصد دارد پیشینه این پرتو درادامر کنیم، گ
  ).همان( کاربردش و علم میان تضاد نه بود، دانش درون تقابلی، کالسیک تضاد

  تحول مفهومی شدند، بلکه مفهومدچارکه  نبودند» علم«و » فلسفه«ا مفاهیم  این تنه،برد  می پی گادامر
، مگر نیست میسر  براي ما درك این ساختار،ر او از نظاما. داشت متفاوت کامالً ساختاري نیز »عمل« ارسطویی

 زمینۀ از کامل طور به را عمل عملی، مفهوم فلسفۀ سنت معناي فهم و آن دوبارة دریافت منظور  بهبتوانیم اینکه
 و ،نبود تضاد هم در به مفهوم ارسطویی 2تئوریا با حتی پرکسیسکند،  او تأکید می. یمکن پاك علم با تضاد

 تنها که گوییم می اعال حد در فعال کسانی به ما« :کند میارسطو ذکر  روشنگر گزارة ز اینشاهد آن را نی
، a1998شده در گادامر،  سیاست، نقل (».است شده حکم چنین شان هدربار تفکر قلمرو در عملکردشان واسطۀ به

  ). 90، ص همان(»  استپرکسیسنفسه  فی تئوریا ،درنتیجه«، )90ص 
ذهن و گوش ما پر شده است  چون ، مفهوم از عمل براي ما دشوار است دریافت این،از نظر گادامراما 

 درکه به دلیل این .شود می  تعیین »نظریه کاربرد« توسط »عمل« اهمیت» علم«آمیز که براي  از این باور سفسطه
 و »نظري علوم« مرزبندي میان ،ارسطو  اصلی بود، مرزبندي معنایی بسیار وسیع دامنۀ یک شامل عمل ،یونان

                                                   
1. Know-how 
2. Theoria  
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علوم نظري  ؛ قرار بگیردآدمی» عمل«توانست در دامنۀ وسیع معنایی   هم می نظري علومزیرا  ،نبود »علوم عملی«
 بر مبتنی تولیدات« اساس بر مرزبندي ارسطو بلکه،. رفت به شمار میعمل انسان  ترین نوعخود محصول عالی

؛ »تولید مبتنی بر دانش عملی«و » تولید مبتنی بر دانش فنی«کشی میان   با خط؛ه بودصورت گرفت ها  انسان»دانش
 يها مهارت ، باشده توسط یک عامل در جریان یک انتخاب آزادانه کسب عملیِ دانش  میانتمایز قائل شدن با

 يها مهارت با عملی فلسفۀ ، در واقع.نامید می تخنه را آن ارسطو که ،متخصص یک ه توسطشد کسب
 چیز چه و ،چیست شهروند یک عنوان به شخص هر وظیفۀ که  موضوعاین با بلکه د،ندار رسروکا یادگیري قابل

 در تفصیل این تمایزگذاري میان دو گونه فعالیت مبتنی بر ، گادامر.دارد سروکار ،سازد می را او کمال یا فضایل
گاهاندن عامالن از قابلیت  مبتنی بر دانش فنی، کارکرد فلسفۀ عملی از دیدگاه ارسطو را آ فعالیتدانش عملی و

 ،الزم است. کند  انتخاب آزادانه و آگاهانه تفسیر میکردن میسر ،و در نتیجه» انتخاب ارجح« یعنی ،انسانی خود
  . در این مفهوم اساسی فلسفۀ عملی قدري درنگ کنیم

 حیوان انساز می سرنوشت تفاوت ،گوید با تکیه بر یک مفهوم اساسی در فلسفۀ عملی ارسطو می ،گادامر
 با تفاوت این. است نشده مقرر طبیعت توسط موجودات سایر همانند انسان زندگی طریق این است که انسان و

 یعنی روهیرسیسپ. شود می داده نسبت انسان به فقط و شده است بیان 1روهیرسیسپ مفهوم یونانی و ارسطویی
 يها بدیل میان آگاهانه انتخاب  و،دادن یحترج دیگر چیز به را چیزي دانسته .3»ارجح انتخاب« و 2»ترجیح«

تشخص  »عمل« ارسطویی آنچه به مفهوم ،در واقع). همان (است انسان خاص و فرد به منحصر ویژگی ،ممکن
با نظر به این مفهوم اساسی، گادامر وظیفۀ فلسفۀ عملی از . است) تصمیم و انتخاب آزاد (روهیرسیسپ ،بخشد می

  : کند ر میدیدگاه ارسطو را چنین تفسی
 به ،است روهیرسیسپ داشتن اهمان که ،را انسانی خاص صفت عملی است فلسفۀ الزم ،بنابر این« 

 براي انسان بنیادین يها یابی جهت رشد صورت به صفت این خواه برساند، تأملی آگاهی سطح
 که کردن مشورت و تأمل در اندیشی مصلحت صورت به یا ،باشد فضیلت کسب به دادن ارجحیت

 بر که دیدگاهی براي ،شدانش با باید عملی فلسفۀ ،صورت هر در. کند می هدایت را درست کنش

                                                   
1. prohairesis 
2. preference 
3. prior choice 
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 به که دانشی اما. خیر با رابطه: باشد پاسخگو شود، می داده ترجیح دیگري بر چیز یک آن حسب
 باید که را کاري ما که ،دنشو می ایجاب عملی ییها موقعیت واسطۀ به اساساً ،دهد می جهت کنش

 عمل وظیفۀ از را ما تواند نمی ،تبحري هیچ و ،آموخته فن هیچ و کنیم؛ می انتخاب هاآن در دهیم جامان
 هدایت عملی دانش این سوي به که عملی علم گیري، نتیجه مقام در. کند معاف تصمیم و تأملی

 سلطت معناي به متخصص  »ۀچگون دانستن« نه است، ریاضیات علم اسلوب در نظري علم نه کند، می
 از باید علم این. است علم فرد به منحصر نوع یک بلکه ،)1پویسیس (عملیاتی هاي آگاهانه بر شیوه

. بازگردد عمل به کند می آشکار آگاهی براي که خاصی يها تعمیم همۀ و با ،گردد ناشی عمل خود
» دهد می تشکیل را ارسطویی سیاست علم و اخالق علم خاص ویژگی که است این واقع، در

  ).92، ص a1998گادامر، (
مسئلۀ مورد عالقۀ فلسفۀ عملی تنها  .نیست تغییر حال در اًدائم يها موقعیت تنها ،مطالعۀ فلسفۀ عملی موضوع

اش   مسئله،بلکه.  در حال تغییر نیستاًي دائمها عمل شخص در موقعیت کردن متعادل و دستیابی به دانش تنظیم
   :گوید از این رو، گادامر با اطمینان می. رود  این شرایط متغیر به کار می که در است2آموختن قابلآموختن دانش 

 اما. است آموختن قابل نفسه فی که است ی عامبه این معنا که دانش. است "علم" عملی حتماً فلسفۀ«
 را آن که شخصی که است آن نیازمند. شود محقق تا است معین شرایط نیازمند که است علمی

 قرار ،آموزاند می را آن که شخصی که بگیرد قرار عمل با نشدنی فسخ رابطۀ انهم در ،آموزد می
   )93، ص همان(» .دارد

 اما، آنچه . و آن نیز آموختنی است شباهت دارد،با دانش تخصصی که تماماً فن استدانش عملی از این نظر، 
 طریق بهترین سؤال دربارة مثال، نعنوا به. است خیر از آشکار  پرسش،شود موجب تمایز اساسی میان این دو می

یک کارگاه مثالً از طریق ، بیرونیفنی و یک مرجع  يها از طریق مهارت سؤالی نیست که بتوان صرفاً ،زندگی
 دریافت تنها راه .به آن پاسخ داد،  و امروزه بسیار رایج شده است،کند که استادي آن را تدریس مییک روزه 

  . ر همان عملی است که استاد در آن درگیر است، درگیر شدن شاگرد ددانش عملی

                                                   
1. poiesis 
2. Teachable 
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  ار، فلسفۀ تربیت و فلسفۀ عملیک) 2

فلسفۀ تربیت به عنوان  طور کلی، و به) 2007؛ 1997کار،  (تحقیق تربیتی به عنوان فلسفه و علم عملی دفاع از
. و تربیت بدل کردرا به یکی از احیاگران فلسفۀ عملی در قلمر کار ،طور خاص به) 2004کار، ( عملیفلسفۀ 

 از این رو، براي همۀ کسانی که .لطف روایت کار از فلسفۀ عملی در این است که در فضاي تفکر تربیتی است
سرنخ اتخاذ رویکرد عملی  .فهم است قابل بسیار ملموس و مندند  نظریه و عمل تربیتی عالقهبه مسئلۀ شکاف میان

براي برعهده گرفتن اجبار  ، نارضایتی اوترینبیش .باید یافت کار  و نقدهايها نارضایتی  دربه فلسفۀ تربیت را
ی  فلسفۀ تحلیلی در انگلستان رونق،در نیمۀ دوم قرن بیستم. بود وظیفۀ فیلسوف تربیت به عنوان فیلسوف تحلیلی

 معیارهاي عمل ،باالکه با صراحت و دقت  این بود ي این رویکرد نوظهورها ویژگیاز یکی .  داشت سابقه بی
. کرد می براي پاگرفتن اشکال دیگر فلسفۀ تربیت محدودیت ایجاد جدیت  و با،کرد تعیین میفیلسوف تربیت را 
 او.  نیافتنگریست با بیانیۀ فیلسوفان تحلیلی تربیت مطابقت می به آن )b1998 (کار که آنگونهاما، فلسفۀ تربیت 

  پرسیدن بهآنها وافر شوق ، رابه بعداز افالطون  تربیتی فیلسوفان  براي فلسفیدن دربارة تربیت دراصلیانگیزة  که
 مثل تربیتی فیلسوفحتی یک  ،کند فکر می ،داند میهداف و مقاصد زندگی انسان سؤاالت بنیادین دربارة ا

با   پس؛آمد می راحت کنار» بزرگ«ا این مسائل ب ،بودر ضد الهیاتی و کامالً سکوالکه سبک تفکرش  دیویی
 .برخاست تمخالفبه که درصدد بازتعریف فلسفۀ تربیت به عنوان یک روش پژوهش بود ور این جریان نوظه

  ونامیده بود» پارادایم« که تامس کوهن  یافتییها  ویژگی آن تمام را واجد»تحلیل مفهومی«رد رویک ،کار
 بحرانبا  آن را ی کوهنبینی بر طبق یک پیش  درنتیجه، وشد این پارادایم آشکار معایب که چیزي نگذشت

 گیرانۀ  و سخت دقیق به یک روشتقلیلبا حتی  ، فیلسوفان تحلیلینسخۀبر طبق  فلسفۀ تربیتزیرا، . کردمواجه 
ظریۀ تربیتی چگونۀ ن« و »نظریۀ تربیتی چیست؟« ،»تربیت چیست؟« نظیر ، سؤاالت اساسیرايبنتوانست  فلسفی

  حتی بادقیقفوق  يها فان تربیتی مسلح به این روشفیلسو . ارائه کندي قاطعها پاسخ »یابد؟ به عمل ربط می
 بر سر ي خوداختالف نظرها نتوانستند بر ي فنیي بسیار سطح باالها ي تحلیلی و کسب مهارتها  تکنیککاربرد

 و عجز فلسفۀ تربیت در پیگیري ناکارآمدي ابزاراز   از نظر کار پایان دهند، و همۀ اینهاپاسخ به این سؤاالت
   ).b1998 کار، (داشت حکایت ود خدستور کار
 و دیدگاه ی بود که رواج رویکرد دیسیپلینی شکاف میان نظریه و عمل تربیت،ترین مسئله آزاردهندهدر واقع، 
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نظریۀ « در آمریکا و جنبش 2»مبانی«پا گرفتن جنبش .  به شدت بر التهابات آن افزوده بود1»علم کاربردي«
ین رویکردهاي جدید دامن زده بود  و اختالف نظرها بر سر مشروعیت اها  در انگلستان به نارضایتی3»تربیتی

 نقد معطوف به و گرفتبه خود انتقادي خود  صورت به تدریج ،وضعیت کار از این نارضایتی). 1998کمیس، (
 ،چون گادامری ژي فکري او با اتکا به فیلسوفانتمام انرتا سرانجام  ،شد نظریه و عمل تربیتیفهم رایج از 

 و ۀ شکاف نظریه و عمل تربیتیمسئلتبیین به  )2005کار،  (8هاوس  و استن7پوالنی، 6کشات، ا5ُ رایل،4اینتایر مک
 اتخاذ رویکرد عملی آغاز و سر،کارمسئلۀ مورد عالقۀ  ، شکاف نظریه و عمل تربیتی.شدصرف رفع این نقیصه 

 طور بهکه بتوان » عمل«از  مفهومی یافتن  جستجو براي. است عمل تربیتی، یک سر مسئلۀ شکاف.تاز سوي اوس
  . سوق داد فلسفۀ عملی  سوي کار را به نسبت داد،»عمل تربیتی «بخش به رضایت

  
  به سوي فلسفۀ عملی

 دنبال معنایی مناسب و  به چاپ شد،1987که نخستین بار در ؟ عمل تربیتی چیست  مقالۀ در)a1998( کار
عملی  او را به ارسطو و فلسفۀ شتاریخی- تحلیلیپیگرد. دهدب نسبت ربیتیگردد تا به عمل ت  می»عمل «سازوار از

 مورد فهم قرار گرفته طرق مختلفبه  مفهوم عملتخصصی برد در متون   می پی،در مسیر این جستجو. رساند می
  : کند می معرفی» عمل تربیتی«سه تبیین مخالف در باب  ،در نهایت و است

 ) با نظریه استعمل در تضاد (9»تضادي«دیدگاه  )1

 )عمل وابسته به نظریه است (10»عمل تحت هدایت نظریه«دیدگاه  )2

 )عمل مستقل از نظریه است (11»استقالل عمل«دیدگاه  )3

                                                   
1. "applied science" 
2. ‘foundations’ movement  
3. ‘educational theory’ movement 
4. MacIntyre 
5. Ryle  
6. Oakheshott 
7. Polanyi 
8. Stenhouse 
9. ‘oppositional’ view 
10. "theory-guided practice" 
11. Autonomy of Practice 
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 بر آن است که مفهوم کار. نابسنده هستند  براي تبیین عمل تربیتی،هر سه دیدگاه شناسایی شده توسط کار ،البته
 و از طریق یافتن یک مفهوم ،تؤامان تحلیل کند» نقد فلسفی«و » یبازسازي تاریخ« را از طریق عمل تربیتی

ناپذیر حاکم بر   ضمن آشتی برقرار کردن میان انواع معیارهاي به ظاهر آشتی،خاص تاریخی در باب عمل
در مسیر این . تر براي کاربرد این مفهوم اساسی در تربیت بازیابی کند کننده کاربرد کنونی آن، یک مفهوم قانع

 مفهومی و مفاهیم درك تمایزات .رسد ارسطو می» فلسفۀ عملی«ر د» عمل« به مفهوم کالسیک ،تجوجس
 و کلید فهم این سؤال مهم ، کلید فهم تبیین کار از مفهوم عمل تربیتی،فلسفۀ عملی ارسطودر  کالسیک عمل

  .شود تعبیر می» عمل«تحت هر شرایطی به عنوان یک » تربیت«است که چرا 
تمایزگذاري میان نظریه و عمل در زمینۀ کالسیک شباهت چندانی با تمایزگذاري است که بر آن کار 

 ندارد؛ شاید بهتر است -»استقالل از نظریه« یا ،» به نظریهوابستگی«، » با نظریهتضاد«تمایز بر اساس –کنونی 
طو اهمیت داشت، روشن آنچه براي ارس، )همان(از نظر کار . این دو نبوده استي میان اصالً تمایزبگوییم، 

 کردن مفروضات  براي روشن ،ارسطو. کردن اشکال دانش و عقالنیت مناسب براي تفکر و کنش عملی بود
 شماري از تمایزات ، باال بسیار را گشود و با دقت و وضوح باب سنت فلسفۀ عملی،پرکسیسشناختی  معرفت

. دهد  پشتیبان هر یک را میعقالنیت و انشد و کنش که به ما قدرت تشخیص انواع ،مفهومی را توضیح داد
این دو مفهوم که در انگلیسی .  استپویسیس و پرکسیس یعنی ، تمایز میان دو شکل کنش انسان، آنهاترینمهم

تواند به   ترجمه شده است، در فارسی می’making something‘ و ’doing something‘به مفاهیم 
   1:ترجمه شود» ساختن«و » عمل کردن«کنش 

 تخنه( تحت هدایت دانش فنی ، و کنش دوم؛است) فرونیسس(ت هدایت بینش عملی  تح،کنش اول(. 

  معطوف به دستیابی به یک هدف ارزشمند اخالقی با کنش بیرون از خودش نیست و ،اولهدف کنش ،
، معطوف به توسط کنش در خودش نیست، بلکه دومهدف کنش  و ؛)اصطالحاً کنش اخالقی است(است 
  .)اصطالحاً کنش ابزاري است(بی به یک هدف بیرونی است دستیا

 است و جلوتر از درگیر شدن در عمل قرار ندارد که » درونی« هدفش زیراکنشی تابع قواعد نیست، ، اولی
 ، اما دومی؛شود محقق می» عمل کردن«یی براي رسیدن به آن تعیین کرد، بلکه با خود ها بتوان قواعد یا گام

                                                   
 . دقیق نیستندهاگوید این معادل البته کار می. 1
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  .)68، ص a1998کار، (  کنشی تابع قواعد است،خود» بیرونی«براي دستیابی به هدف 
 و عامالن ،گیرد ت صورت مینعمل درون یک س.  و دانش عملی است)پرکسیس( ناظر بر عمل ،فلسفۀ عملی

ن طور  نباید ای از نظر کاراما،. شوند تنها از طریق سنت موفق به کسب دانش عملی و معیارهاي عالی عمل می
 دانشی ،دانش عملی. د است به معناي مصون بودن آن از نق،سنت که گردن نهادن به مرجعیت کرد تصور
توانند توسط رکوردهایی که عامالن  و معیارهاي عالی عمل نیز معیارهاي ثابتی نیستند، بلکه می ،ه استکنندرشد

  .باشد فلسفۀ عملی  اصلیتواند هدف  میکه  استهمان چیزي این. گذارند ارتقا یابند ود برجاي میبا عمل خ
 و موجب شد ارسطو فلسفۀ عملی را تماماً به آن ،آنچه در فلسفۀ عملی ارسطو بسیار با اهمیت است

از آن جایی که دستیابی .  بحث عقالنی دربارة نحوة تفسیر و پیگیري غایات اخالقی عمل است،اختصاص دهد
 جز کمک است که هیچ هدفی» علمی«عملی است، پس فلسفۀ عملی به این غایات مستلزم کنش مبتنی بر دانش 

 از این ،کند که تعیین کننده هستند اره مییی از دانش عملی اشها به ویژگی ،کار .به رشد دانش عملی ندارد
  .مند نیست چیز عالقهچه  و به ،مند است چیز عالقهچه فلسفه عملی به  ،دهند جهت که نشان می

 به سطح  راصریح این دانش غیرمند است عالقه عملی  و فلسفۀی غیرصریح است دانشدانش عملی، اول 
  .بیاوردآگاهی تأملی 

 ِاصول اخالقی دو فرایند جداگانه نیستند، بلکه عناصر دوسویۀ سازنده در بازسازي دوم، فهم و کاربرد 
» غایات«ص به توصیف یا تشخی  هیچ وجهبه و فلسفۀ عملی ،ستمر دیالکتیکی دانش و کنش هستندم

 ).درست بر خالف عقالنیت فنی(مند نیست  عالقه» وسائط تحقق آنها«ي اخالقی جدا از ها فعالیت

  
  ي عملیها محدودیت رویکرد نظري در پرتو دیدگاه) 3

آل  ه به عنوان یک اید اسالمی هم اکنون معطوف به تربیت ایراناسالمی در جمهوري فلسفۀ تربیت، اشاره شد
 ز جمله، ا اسالمی به همۀ عناصر تربیت اسالمی تربیتش، کامالً طبیعی است که فیلسوفانبا این گرای. است

هاي تحقیقاتی  ، پروژهیبترت بدین. آل  به عنوان یک ایده: و معلم به این چشم بنگرندبرنامۀ درسی، تدریس
 که در )1389 باقري،( الگوي مطلوب آموزش و پرورش در جمهوري اسالمی ایران مثل :گیرند شکل میجدید 

 بزرگ یهای  پروژه،همین طور. توان یافت را می مطلوب عاملتصویر یک  و ،آموزش مطلوب  یک الگوي،آن
 شخصیآن اشکال دیگر فلسفۀ تربیت، از جمله فلسفۀ در  و ،اند تدوین شده» سفۀ تربیتی جامعهفل«که به شکل 



 ١۶

زاده و همکاران،  صادق (ت شناخته شده است به رسمی به عنوان معلمان مطلوب اهل تأملیا» مربیان فکور«
 با تکیه بر فلسفۀ  نظام آموزش و پرورش اجرایی در آرزوهاي مسئوالن عالیآل این تصاویر ایدهحتی  .)1390

دارند،  وست میاي که د زیرا، معلم در مدرسه. یسته دارند جایگاهی شا،)1390(تربیت اسالمی و اسناد تحول 
   :است» معلم پژوهنده«یک 

 ه ازک است معلمی یعنی است، پژوهنده معلم ]"اي که دوست دارم مدرسه" [مدرسه این در معلم«

 مختلف يها پژوهشگاه با ارتباط این در و کند نمی عبور سادگی به تربیتی و آموزشی مسایل کنار

  ).65-64، صص 1391بابایی،  حاجی (»ددار آموزشی و علمی ارتباط
 به ،یابد راغت می ف مطلوب» نظرييالگو«یا  «چارچوب«تدوین  از  وقتیربیت فیلسوف تذهن ، طبیعیطور به

  مسئولذهن طبیعی، طور به تبع آن،  و به.شود  معطوف می، مثل برنامۀ درسی، تدریس و معلماصلیسمت عناصر 
ن اسناد آل متناسب با ای  به سمت مدرسه و معلم ایدهمطلوب » الگوي نظري«و » چارچوب«با تدوین  نیز اجرایی
  و در رویکرد نظري ما امکانفکور یا پژوهنده  عامل،آیا معلم ،خواهیم بفهمیم ، میاما .شود معطوف میتحولی 

غیر آیا د؟ نشو  مقدمات الزم آن می تمهیدکه مانع از دن وقتی مفاهیمی بر فهم معاصر ما غلبه داریابد، تحقق می
وجود مقدمات الزم دیگر در رویکرد نظري ما  ،طلوب معلم میک) براي(و آرزو ) از (از یک تصویر نظري

، یابد میبا امکانات رویکرد نظري تحقق  چگونه »پژوهنده معلم«: کنیم  میصورتبندياي را  پس، مسئله د؟ندار
محدودیت ایجاد تحقق آن براي  در حال حاضر بر فهم ما غلبه دارند که  عامل و عملوقتی مفاهیمی از نظریه،

، وقتی پیشاپیش امکان دفاع کرد به عنوان معلم مطلوب »پژوهندهمعلم «جه از  موطور به توان  می  چگونه؟کنند می
   رویکرد نظري ما منتفی شده است؟ درآن 

وانیم به آزمون فهم خود ت  میعمل تربیتی و عامل، نظریه ي فلسفی در بابها گريبا آگاهی از روشن
  : م بر فهم ما غلبه دارندهی تا بفهمیم در حال حاضرکدام مفا،بپردازیم

 ؟عامل به عنوان مجري نظریه، یا عامل به عنوان مفسر نظریه 

 ؟پرداز، یا نظریۀ تربیتی به عنوان نظریۀ عامل نظریۀ تربیتی به عنوان نظریۀ نظریه 

 ارسطوییخواه به معناي ( پرکسیس، یا عمل تربیتی به عنوان  به عنوان کاربرد نظریۀ تربیتیعمل تربیتی ،
 ؟ )اسالمی یا رسطویینوا

عمل «یا » عمل به عنوان کاربرد نظریه«داري چون  پرسیدن این سؤاالت اهمیت دارد، چون غلبۀ مفاهیم مسئله
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 ها و این محدودیت زا باشد ند محدودیتتوا  می،بر فهم ما» مجريعامل به عنوان «یا » تحت هدایت نظریه
 تواند  میپس، آگاهی از آنها. است تربیت اسالمیعامل   تحققعدمکه یکی از آنها  ،اي دارد پیامدهاي ناخواسته

  .  را فراهم کند و پیامدهاي ناخواستۀ آنها براي برطرف کردن محدودیتیکی از مقدمات الزم 
  
 ؟ مفسر یاعامل به عنوان مجري  

قرار  ؤالپاسخ به این س  ضروريدر وضعیتما را  که  استرویداد معاصر ترینمهم ، از تربیتغلبۀ فهم نهادي
 ناممکن، دشوار  اگر نگوییمرایت  ترباز هر مفهوم دیگر تحقق که استچنان  فهم نهاديغلبۀ  .داده است

 تحققعمل نیست، بلکه به معناي دشوار بودن یک  تربیت به عنوان تصور این به معناي دشوار بودن .کند می
 از تربیت داشته باشیم، اما این به معناي  آزادیم هر تصوري،ما به لحاظ نظري. عمل استیک تربیت به عنوان 

 ممکن دیگر محدودیت ایجاد براي تحقق مفاهیم ،فهم نهادي از تربیت. مهیا بودن مقدمات الزم تحقق آن نیست
 ،د فهم نهادي خواه ناخواه با ماستگوی  می او. دارداز این وضعیت تعبیر جالبی ،)2006(ویلیام رید . کند می

ورش این منظ.  و سر به بیابان بگذاریماجتماعی خود بگریزیم از زندگی اینکهایی یابیم، مگر توانیم از آن ره نمی
 باید ،خواهد از آنها خالص شود کس میهر ،پوشی زندگی اجتماعی هستند چشم قابلاست که نهادها لوازم غیر

ندگی اجتماعی و نهادي شدن شود قید ز  که نمیطور هماناما، . قید زندگی اجتماعی را بزند و بیابان نشین بشود
چون انکار آن با . توان ماهیت عملی تربیت را انکار کرد ي اجتماعی از جمله تربیت را زد، نمیها فعالیت

 . آن شکاف میان نظریه و عمل تربیتی استتریناست که مهم کن نشدنی همراه مشکالت ریشه

 ،»تقسیم کار«این . است 1» کارسیمتق«ا هاي انکارناپذیر نهاده یکی از جلوهبه خوبی آگاهیم، همچنین 
مردمی « و ،»گیرند کسانی که تصمیم می«، »دانند کسانی که می«تقسیم کار بین : ددار ییفوکو  نافذیک تفسیر

 غلبۀ م شاهدي از واقعی بودنیاگر بخواه). 1998کمیس،  (»گیري هستند که ابژه یا موضوع این دانش و تصمیم
  تربیت درفلسفۀ« به پروژة ارائه کنیم،م یکن اي که در آن مطالعه می دي در حوزهبن  این تقسیم وفهم نهادي

با یک تحلیل . کشند  عنوان را یدك میاین که آثاري  نیز و،میکن  استناد می)1390 (» ایرانجمهوري اسالمی
اثر عمل  ی و بیها خنث گیري این گونه فلسفه  در شکلجمهوري تا چه حد مفهوم ،توان پی برد  می،مفهومی ساده

 و گیرند میتصمیم چه کسانی  :دنکن  تعیین میمتناسب با آن» تقسیم کار« و »فهم نهادي« چرا؟ چون ،ه استکرد
                                                   
1. Division of labor 
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 را ها  تصمیمات و نظریه و چه کسانی باید؛ کنندنظریه تولید باید دانند و  میچه کسانی رهنمود صادر کنند؛باید 
 با ارتباط بی و هاي منفک»يجمهور«ر آن بتوان یافت، سطوحی از  دجمهوري اگر اشکالی از ،حتی. اجرا کنند

گیري؛ جمهور فیلسوفان و دانشمندان علوم تربیتی   تصمیمبراي  نظامجمهور سیاستگذاران است، مثل یکدیگر
  خنثی کردنبراي نه براي اجرا، بلکه ، جمهور عامالن باالخره؛ وآور مدون تربیتی التزام فلسفۀ  یکبراي تدوین

  .صادرهحکام ا
ه خواهند مسئله مواجاین ما را با  ،کنیم بینی می پیشو توهم نیستند،  واقعیت دارند اینها از آن جایی که

با وجود غلبۀ فهم نهادي و   تربیت اسالمی به عنوان معلم مطلوبتأملی  یاپژوهنده عامل چگونه کرد که
 احکام وها   نظریهمجري  صرفاًوقتی ما او را  یافت،تحقق و رشد خواهدزمینۀ )  مدرنتقسیم کارمثل (اقتضائاتش 

تقسیم « تربیت و »نهادي شدن«در جریان ناگزیر  فلسفۀ تربیت اسالمی اینکه براي ایم؟ تربیتی خود تصور کرده
 و ها  در مأموریت الزم استتقلیل یابد،روابط اجتماعی + کار به کم   تقلیل نیابد، بلکه دست»کار« به یک ،»کار

 از توان امیدوار بود ، میبینی هابرماسی آنگاه بر طبق یک پیش.  اجتماعی خود با عامالن تجدیدنظر کندروابط
تغییر »  انتقاديعالیق«یا حتی علوم داراي  ،» عملیعالیق« داراي به ردة علوم » فنیعالیق« داراي علوم مرتبۀ
به  .کند شکاف نظریه و عمل تربیتی تجربه ه بر ي کامالً متفاوت را براي غلبها  راه، و از این طریق،دهدب مرتبه

اولی براي پر کردن  که  این استشان به اهداف درونیتوجه با دوتاي اولیتفاوت اساسی میان یک عنوان مثال، 
 ي عملی وها  مهارتگردد، اما دومی به فکر بهبود می هاي فنی عمل شکاف میان نظریه و عمل به دنبال نقشه

  .ست عامالن از طریق مفاهمه و گفتگوباروابط اجتماعی خود 
 معنادار به ،پژوهش با توجه به مقاصد ما در این ،م و تأمالت گادامر در فلسفۀ عملی نیزشناسی فه معرفت

 و زمانی در مکانی ، محدودفهم یک واقعیت وجودي براي موجوديو  ، واقعیت داشته باشدگرا. دنرس نظر می
معلم «تواند به تحول نگرش ما از  آیا این معنا، می.  یک مفسر استرورتاًض است، پس انسان انسانجهان چون 

کمک کند؟ به » معلم به عنوان مفسر نظریه« به زند،  که به شدت به مسئلۀ شکاف دامن می»به عنوان مجري نظریه
 از ( سر نظریه به معلم به عنوان مف را از معلم به عنوان مجري نظریهتواند فهم فیلسوف تربیت رسد، می نظر می

 یکی از مقدمات الزم  ضمن کاستن از التهابات شکاف،، و از این طریق،معطوف کند) طریق تطبیق و کاربرد
  . را فراهم کندمعلم پژوهنده  عاملی چونبراي امکان

 



 ١٩

 عامل؟پرداز یا  نظریه به عنوان نظریۀ نظریه 
با مراجعه به  آنگاه ،»تربیت چیست؟«یم بپرسیم نتوا ، میخود را بیازماییمتاریخی  بلندمدتحافظۀ  بخواهیم اگر

، ي مختلفها  در فرهنگي مختلف از تربیتها وجود فهم رغم علی ،یابیم درمی  رشتهمتون تخصصی
 بخواهیم حافظۀ  اگر،اما.  است»عمل« یک »تربیت« این است که کنیم دریافت می پربسامدترین پاسخی که

یک معناي کامالً مدرن  شویم متوجه میآنگاه  ،»عمل چیست؟« بپرسیم یمتوان مدت خود را بیازماییم، می کوتاه
در فهم «: گوید می؟ عمل چیست  در)b1998 ( و آن همان است که گادامر، سایه انداخته است»عمل«بر مفهوم 

ویم شن اي که می  پاسخ ساده،»نظریه چیست؟«اگر بپرسیم . » جز کاربرد نظریه،مدرن ما عمل دیگر چیزي نیست
 گردابی  باالخره درون،»دانش چیست؟« و اگر بپرسیم اند؛ هاي کلی حامل دانش ها گزاره این است که نظریه

  . زنند و سکوالر در آن دست و پا می دینیاعم از سنتی، مدرن، پست مدرن،  ،افتیم که هم اکنون همۀ مدعیان می
 در یک فرایند فروکاهشی به »نشدا«  باالخره مفهوم،فرسا ي فلسفی طاقتها در قرنی که با مجاهدت

 له زندگی اجتماعی تثبیت شد، ناگهان و سیطرة علم بر همۀ ابعاد زندگی بشر از جم، فروکاسته شد»دانش علمی«
و بقیۀ ماجرا که  ،درو مشروعیت این نوع دانش براي تعیین تکلیف و هدایت تمام اعمال بشر زیر سؤال می

پرسیم کدام مفهوم بر فهم ما  ، وقتی میبنابر این 1. فضاي محدود نیستدانید و مجال شرح مفصل آن در این می
 زیرا ،تعجب کرد یا نظریۀ تربیتی به عنوان نظریۀ عامل؟ نباید ،پرداز  نظریۀ تربیتی به عنوان نظریۀ نظریه:غلبه دارد

 و ،علمینحصراً  به عنوان نظریۀ م»نظریه« و »دانش علمی«ي زیر سؤال رفتن مشروعیت ها این سؤال از ترکش
) پوالنی( 4دانش شخصیو  3 دانش ضمنی، )کشاتاُ( 2دانش عملی از جمله ،مشروعیت یافتن انواع دیگر دانش

 تنها در »نظریه« و »دانش«که وجود دارد  جدي يتردیدنباید تعجب کرد، چون  ).1384حسینی،  آل (است
رگیري یی معین و با بکاها یري در فعالیت حین درگ، خاصي معین، توسط افرادییها  معین، زمانییها مکان
ي محدود زمانی و مکانی هستند، ها  انساناینکهبه دلیل عامالن . )1998کمیس، (شود   معین تولید میییها روش

                                                   
ي آموزش و پرورش با ي آن براها ي دانش در عصر اطالعات و داللتها نقد و بررسی ویژگی .)1384(حسینی، فرشته  آل: نک. 1

 .، تهرانتهراندانشگاه ). نشده ، چاپنامۀ کارشناسی ارشد پایان (وتار لیيتأکید بر آرا
 

2. Practical knowledge 
3. Tacit Knowledge 
4. Personal Knowledge 
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 خود ي نظري براي هدایت اعمالها چارچوب  ازبرخورداريبه دلیل  .)1976، گادامر ( هستند»مفسران« ضرورتاً
توانند   میاما در کار، شخصی، ضمنی، نامصرحعملی،  هرچند هاي نظریه برخورداري ازبه دلیل و  )1980، کار(

  .عمل کنند و انتخاب کنند، تصمیم بگیرند
 بیازماید، نخواهد بخت خود را براي سامان دادن به اعمال عامال  می فیلسوف تربیتینظریۀاگر ، بنابر این

، دهدبقرار  چیزي را تحت تأثیر قرار است اگر. ف بیاندازدشکافاصله و  آنهاباید بتواند میان نظریه و عمل 
 بتواند  بایدبلکه . نظري دیگري است و هدایت تحت مالکیت پیشاپیشاین عملچون  نیست، عملآن شک  بی

. دهدب را تحت تأثیر قرار عامالنمشکوك و نیازمند آزمون و اصالح هاي شخصی، ضمنی، نامصرح،  نظریه
اگر . استامري مسبوق به نظر یا نظریه  خود زیرا عمل ،عملبه مصاف ، نه فرستادباید یه نظر مصافنظریه را به 

ي و هاي هنجار گزارهالي  البهشده در   و میزان مالط منطقی خرج بر اساس معیار نظريانپرداز نظریۀ نظریه
 بر شانهاي خود  و نظریهرعامالن از نظرات، تفاسی شود، آور می گیرند و التزام می مورد داوري قرار شانتجویزی

 تر  بیششانیها ده است، استدالل تمیز دا با تیزبینیطور که ارسطو  و همان،کنند اساس معیارهاي عملی دفاع می
آور فیلسوف  هاي منطقی التزام گزاره  و به اندازة،)1988تولمین،  (گیرد  به خود می1»سازي مجاب«صورت 

 صحت و سالمت  بهکند، باید  را طلب می التزام عملی عاملازپرد پس، اگر نظریه. شود می آور زامتال
ن طریق  و مانعی که از ای،ي خودش حساس باشدها داللاست  منطقی استحکامبه اندازة لی او ي عمها استدالل

میان  یافته تحول یک رابطۀ اجتماعی ضرورت برقراريبه این مقدمات نیز . پدید آمده است برطرف کند
معلم  الزم براي تحقق مقدماتی از  یکتواند  می خوداي که رابطه ،کنند داللت میربیت فیلسوف و عامل ت

  . باشدپژوهنده
  
 ؟پرکسیس  یاعمل تربیتی به عنوان کاربرد نظریه 

 که اشاره طور همان.  است»دانش علمی«  دانش به مفهومي زیر سؤال رفتن مشروعیتها  از ترکشنیزاین سؤال 
وي گادامر مورد تردید قرار از س، شود حصراً توسط کاربرد نظریه تعیین  عمل من اهمیتاین موضوع کهشد، 

دفاع را خواهد  قابل علمی وجاهت یک عمل عالمانه و هاي نظریهکه عمل تنها تحت هدایت  تصوراین  .گرفت

                                                   
1. conviction 
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وع وقتی اهمیت این موض .1است برنامۀ درسی  مطالعات به ویژه، از مسائل مورد مناقشه در حوزة تربیت،یافت
هاي علمی برخوردار از اعتبار و   هر روز بر تعداد نظریهآوري  با چه سرعت سرسامشود که بفهمیم آشکار می

با تکیه بر این کدام  هر،ي مختلفها دیدگاه. دشو  افزوده می هدایت عمل تربیتیداوطلب مقبولیت علمیِ
  براي هدایت اعمال تربیتیپایان ي بیها  نزاع رقابت و را صحنۀمدرسه و ،پردازند به رقابت می داوطلب نظریات

نحو  نها بهآگوید،  او می.  در تربیت داردها  و نظریهها  دیدگاهنزاعبرانگیزي از  تفسیر تأمل ،شواب. کنند می
 برنامۀ هايها به عنوان تجویز گر این توصیها و ،کنند  صادر می»هاي یکسونگرانۀ تربیتی توصیه«انگیزي  هراس
 با اشاره به آنهاچون هریک از . اي جز بروز آشوب و انشعاب نخواهند داشت شوند، نتیجهتلقی  درسی

 با نصب خود، همین اینکهدهند، غافل از   میهاهاي درسی موجود حکم به عزل آن  برنامه»ناکاملی« و »نابسندگی«
 برطرف  مقدمات باید، پس.استبر خود آنها نیز وارد ) هاي یکسونگرانه نابسندگی، ناکاملی و توصیه(اتهامات 

 تربیت کودکان را پایان بیي ها  با جابجاییآنکه را فراهم کرد، نه »هاي تربیتی یکسونگري توصیه«کردن مشکل 
 دفاعی در پی ندارد، تلف کرد قابلي نافرجام که هیچ سرنوشت ها ثمر و شروع با یک سري تشنجات بی

و  »ناکاملی«، »نابسندگی« با » علمیهاي نظریه«پردازان و  نظریه ائل رامس جوراین  ،از نظر شواب. )1971شواب، (
 ها قادر به حل آن، عملیهنرهاي مجهز به عامالنآورند، اما  می پدید  خودي»ههاي تربیتی یکسونگران توصیه«

همان یکی از  آورند،  به وجود میي تربیتیها نظریه غلبه بر مشکالتی که  به تجهیزات معلمتجهیز. هستند
به  ما  رویکرد نظري این مقدمات در، اما.کند می تربیت اسالمیمطلوب  و پژوهندهدماتی است که معلم را مق

  . مفقود است در حال حاضر» عمل تحت هدایت نظریه« یا »عمل به عنوان کاربرد نظریه«غلبۀ مفهوم دلیل 
ویژگی اساسی  ، معناي خودترین  در ابتدایی»عمل« با دریافت این معنا از ارسطو که ،)a1998 (گادامر

» انتخاب ارجح«، او را برخوردار از قدرت مندي قرار دارد اي است که در میان فعالیت و موقعیت موجود زندههر 
انتخاب « به دلیل برخورداري از قدرت ،مندي قرار دارد  که در میان فعالیت و موقعیتعاملی .کند معرفی می

علمی که . زند ي ممکن دست به انتخاب میها  و از میان بدیل،دهد ح می، دانسته چیزي را بر چیزي ترجی»ارجح
مسئلۀ فلسفۀ  اگر . فلسفۀ عملی است،دعمل کمک کنو در نتیجه، رشد  ها  انتخاب این کیفیتتواند به بهبود می

 و شرط آموختن آن این است که ،رود  است که در شرایط متغیر به کار میی آموختنشِ دانعملی آموختنِ

                                                   
  . مراجعه کرد1983- 1969 جوزف شواب "عملی"توان در این زمینه، به ویژه، به سلسله مقاالت  می. 1
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، آموزاند  که شخصی که آن را می،نشدنی با عمل قرار بگیرد  در همان رابطۀ فسخ،آموزد صی که آن را میشخ
 را بیاموزد، »دانش آموختنی«تواند این   می اسالمی تربیت عامل در نقش یک تربیت اسالمیپس تنها فیلسوف

ي علوم تربیتی این است ها ویژگییکی از .  گیر افتاده استواقعی  تربیتیکسی که خودش در میان یک موقعیت
 شاندرسي ها کالس. نیست، بلکه حرفۀ آنها نیز هستموضوع تحقیق استادان علوم تربیتی  تنها ،تربیتکه 

 در معرض ، تجربی علمیيها آزمون  پشت سر گذاشتنبر عالوه شانهاي تربیتی نظریهتا  ،آزمایشگاه آنهاست
ي دنیاي واقعی ها یک نظریۀ اصیل تربیتی و به دور از واقعیت ظریۀ اوناگر . دننیز قرار بگیر آزمون تجربی عملی

تأثیرات خودش را بر  برقرار،معنادار و در یک رابطۀ تربیتی و ، یتربیت عالدر بزنگاه ، باید بتواند نباشدتربیت 
  .بگذارد معلمان آینده  عملکنندة هدایت يها  و نظریهي نظريها چارچوب

 و روش تحلیل دار جلوه کند برایش مسئله »عمل«ه مفهوم کنونی هر محققی کدر خاتمه باید بگوییم، 
 پرکسیس برگزیند، ناگزیر گذرش به ارسطو، فلسفۀ عملی و مفهوم آنتاریخی را براي یافتن معناي -مفهومی

ري بسیا و ])a1998] 1987(کار  ،])a1998] 1982 ( گادامر،])1981 [2007(اینتایر   مکطور که افتد، همان می
اما، . عمل به رضایت خاطر رسیدند  ارسطویی و نوارسطویی به مفهومدستیابیبا سرانجام  گذرشان افتاد و دیگر

تحقیق   پایان کار نیست، چون یکی از منابع اصلی و فلسفۀ عملی ارسطو، براي فیلسوف تربیت اسالمیشک بی
عمل «بخش به مفهوم   رضایتطور به  را آنها که بتوان،پس، معانی اسالمی عمل.  و سیرة عملی استوحی او

  . هستنددریافت نسبت داد، همچنان منتظر »تربیت اسالمی
  

  گیري نتیجه
»  به عنوان کاربرد نظریهعمل«، و »پرداز  به عنوان نظریۀ نظریهنظریه«، »عامل به عنوان مجري«با غلبۀ مفاهیم مدرن 

تحقق آن با رویکرد  و ، وجود ندارد»پژوهندهمعلم « تحقق در حال حاضر مقدمات الزم براي بر فهم کنونی ما،
 معطوف به تربیت اسالمی به اکنون هم ،در جمهوري اسالمی ایرانفلسفۀ تربیت . ممکن نیستکنونی نظري 

 باشد، مطلوب یکی از عناصر اصلی تربیت اسالمی است که باید در وضعیت  نیزمعلم؛  استآل عنوان یک ایده
تالش  .نیست  در رویکرد نظري ما موجوداو نظري از آل  ایدهتصویریک  به غیر از ،اما مقدمات الزم دیگر

می به در دستور کار فلسفۀ تربیت اسالتواند  می ،»معلم پژوهنده«عاملی چون  کمک به تحققآیا  بفهمیم، کردیم
 - فیلسوف تربیت و بازتولید،هاي مدون فلسفۀ تربیت اسالمی نسخهتولید در کنار - عنوان یک رشتۀ دانشگاهی
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  اسالمین خودش و عامل تربیت میا،یافته تحول یک رابطۀ اجتماعیتواند  آیا فیلسوف تربیت می بگیرد؟قرار 
 اعمال هدایت«رویکرد  به جاي و ؛خاطر بیاوردنقش خود را به عنوان یک فیلسوف عملی به  برقرار کند؛

که با انگارة معلم به عنوان پژوهنده سر -ن  از سوي عامالهاآنهاي خود و کاربرد  انتظار التزام به نظریه، یا »تربیتی
به  از این طریق،  عمل تربیت اسالمیي احیایابهبود  و عامل تربیت اسالمی را براي تربیت ها آن-ناسازگاري دارد

معلم  تحققفقدان رویکردي مؤثر براي  و آن ،مواجهیمیک محدودیت جدي با  ،رسد ه نظر میب ؟ببردکار 
اي موجه سخن   به گونهمعلم پژوهنده از ،که بتوان با تکیه بر آن  مبنایی. است به عنوان معلم مطلوبندهپژوه

 را در جاي دیگر و در اشکال ممکن 1 و این مبنا،ي فلسفۀ تربیت اسالمی وجود نداردگفت در رویکرد نظر
  .جستجو کردباید دیگر فلسفۀ تربیت اسالمی 
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